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Охлаждение продуктов в холодильных устройствах происходит 
за счет испарения хладагента в испарителях холодильных агрегатов. 
Испаритель данной модели холодильника сделан из алюминия.

* Внешний вид устройства может отличаться от изображения на упаковке и 
   в данном руководстве.
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испарителе

Выкл

испарителя

вытрите насухо.

вытрите насухо.Помойте

холодильника

Диапазон температур для этого холодильника 
составляет от 0 до +6
Для установки температуры используйте регулятор.
Регулятор имеет 7 положений (от 1 до 7).
Положение 1- самое слабое охлаждение, положение
7- самое сильное охлаждение.
Обычно используется положение 4.
Допускается устанавливать регулятор в 
промежуточное положение.
Необязательно соблюдать точное соответствие 
цифры и стрелки указателя.
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Не включайте сразу несколько приборов в одну 
розетку.
- Это может вызвать перегрузку сети и привести к 
пожару.

Соблюдайте расстояние между задней панелью 
холодильника и розеткой.
- Вышедшая из строя штепсельная вилка может 
вызвать возгорание.

Не разливайте воду внутри холодильника и на 
его поверхности.
- Существует риск возгорания и/или поражения 
электрическим током.

Не допускайте разбрызгивания воды внутри 
холодильника и на его поверхности.
- Существует риск возгорания.

Не допускайте перегибания шнура питания. Не 
ставьте на шнур тяжелые предметы.
- Существует опасность возгорания. Если шнур 
питания поврежден, немедленно замените его у 
производителя, его сервисного агента или 
уполномоченного сервисного специалиста.

Не вставляйте штепсельную вилку в розетку 
мокрыми руками.
- Существует риск поражения электрическим током.

Не ставьте емкости с водой на холодильник.
- Если вода расплескается и попадет на 
электрические элементы холодильника, возникнет 
опасность воспламенения или поражения 
электрическим током.

Не устанавливайте холодильник в 
сыром месте, где он может быть подвержен 
воздействию воды.
- При нарушении изоляции электрических деталей 
может произойти поражение электрическим током 
или возгорание.

Не храните в холодильнике летучие и 
легковоспламеняющиеся химические вещества.

- Хранение бензола, растворителей, спиртов, эфиров, 
сжиженного газа и т.п. может вызвать воспламенение.

Не разбирайте и не ремонтируйте холодильник 
самостоятельно.
- Это может вызвать возгорание или травмоопасные 
сбои в работе холодильника.

Выньте вилку шнура питания из розетки перед 
тем, как заменить лампочки внутреннего 
освещения:
- Существует риск поражения электрическим током.
- Заменять шнур питания, а также выполнять любые 
другие ремонтные работы должны только сотрудники 
сервисной службы. Неквалифицированный ремонт 
подвергает жизнь пользователя значительному риску.

Перед включением убедитесь, что прибор 
заземлен.
- Незаземленный прибор может привести к 
материальному ущербу, а также вызвать поражение 
электрическим током.

Если Вы собираетесь выбросить холодильник, 
предварительно снимите с него дверцы и 
уплотнительные прокладки.
- Это важно для безопасности детей, которые могут 
играть с этим прибором.

Не перекрывайте вентиляционные отверстия.

Не применяйте механические устройства или 
другие средства для ускорения процесса 
замораживания, если это не рекомендовано 
производителем.

Не повреждайте контур хладагента.

Не используйте какие-либо электрические 
устройства внутри холодильника, если они не 
рекомендованы производителем.

Данное устройство не предназначено для 
использования детьми или немощными людьми 
без постоянного наблюдения. Не позволяйте 
детям играть с холодильником.
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Не заполняйте холодильник до отказа.
- При открывании дверцы выпавшие из холодильника 
продукты могут нанести ущерб Вашему здоровью и 
имуществу.

Не храните в камере испарителя стеклянные 
бутылки или другие стеклянные емкости.
- Это травмоопасно: емкость может лопнуть.

Если розетка непрочно прикреплена к стене, не 
вставляйте штепсельную вилку в такую розетку.
- Это может вызвать поражение электрическим током 
или возгорание.

Вынимая сетевую вилку из розетки, никогда не тяните 
за шнур.
- Вы можете повредить один из проводов и вызвать 
короткое замыкание.

Не ставьте на холодильник какие-либо предметы.
- Когда Вы открываете/ закрываете дверцу, падающие с 
холодильника предметы могут травмировать Вас или 
Ваше имущество. 

Не храните в холодильнике лекарства, различные 
химические вещества и другие термочувствительные 
материалы.
- Вещества, требующие строгого температурного контроля, 
не должны храниться в холодильнике.

Не позволяйте детям виснуть на дверце холодильника.

Не прикасайтесь мокрыми руками к продуктам, 
хранящимся в камере испарителя.
- Существует риск обморожения.

Следите за чистотой контактных штырей штепсельной 
вилки.
- В противном случае существует риск возгорания.

Не помещайте руки под корпус холодильника.
- Вы можете поранить руки об острые углы.

После того, как Вы вынули штепсельную вилку из 
розетки, подождите, как минимум, 5 минут прежде, 
чем снова вставить штепсельную вилку в розетку.
- Сбой в работе холодильника может привести к 
материальному ущербу.

Если Вы не планируете использовать холодильник в 
течение долгого времени, выньте штепсельную вилку 
из розетки.
- Любое повреждение изоляции может привести к 
возгоранию.

Не позволяйте детям играть с панелью управления.
- Не позволяйте детям использовать холодильник для 
игры.
- Не разбирайте панель управления.
- Ремонт и настройка холодильника должны 
осуществляться только квалифицированным 
специалистом. Попытка пользователя самостоятельно 
наладить прибор представляет опасность для 
пользователя и может привести к серьезным 
последствиям.
- Никогда не употребляйте замороженные продукты, 
которые Вы только что вынули из камеры испарителя. 
Вы рискуете получить обморожение.

Холодильный агент, используемый  
в холодильнике, а также вещества, входящие 
в состав изоляционного материала, требуют 
специальных правил эксплуатации. Прежде, чем 
устанавливать холодильник, убедитесь, что трубки, 
выходящие из задней панели прибора, не повреждены. 
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Данный прибор содержит хладагент изобутан (R600a)
безвредный для окружающей среды газ, но тем не менее огнеопасный. При транспортировке и установке прибора
следует принять меры предосторожности, чтобы не повредить ни одну из частей контура охлаждения. Вытекший из
трубок хладагент может воспламениться или привести к травме глаз. Если обнаружена утечка, следует исключить 
появление открытого пламени или потенциальных источников возгорания и проветрить помещение, в котором 
находится прибор, в течение нескольких минут.
 Чтобы избежать образования горючих газовоздушных смесей, если имеется утечка газа из контура охлаждения,
 размер помещения, в котором может быть установлен прибор, зависит от количества используемого хладагента. 
 Для каждых 8 грамм хладагента R600a необходима площадь помещения в 1 куб. м. Количество хладагента указано
 на табличке с паспортными данными внутри прибора.
Запрещается включать прибор с видимыми признаками повреждения. В случае сомнений обратитесь к продавцу
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Изготовитель:  “ DONGBU DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION”/ ” ДОНГБУ ДЭУ 
ЭЛЕКТРОНИКС КОРПОРЕЙШЕН”
Адрес:  Daechi-Dong, Dongbu Financial Center 432, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul/ Дэчи-Донг, 
Финансовый Центр Донгбу, 432, Тегеран-ро, Ганнам-гу, Сеул, Республика Корея
Завод- изготовитель: Dongbu Daewoo Electronics(TIANJIN) Co.Ltd./ Донгбу Дэу Электроникс 
(Тяньцзинь) Ко. Лтд
Адрес: No.150, Kiljo Road, Dagang Development Area, Binhai New Dstrict, Tianjin, China/  № 150, 
Килчжо Роуд, промышленная зона Даганг, новый район Биньхай, провинция Тяньцзинь, Китай.
Консультационный центр потребителя:  АО «Донгбу Дэу Электроникс Рус».
Адрес:  117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, корп.1.
Тел.:  +7 495 741 4533.
Импортер:  АО «Донгбу Дэу Электроникс Рус».
Адрес:  117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65, корп.1.
Тел.:  +7 495 744 0397.
Сделано в Китае

* В целях усовершенствования устройства технические характеристики и дизайн могут 
   изменяться без предварительного уведомления.
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: К Е М Л І   І Т Т И Н Г А М   . 6 

.і д е т е з ы с а м а т м а қ ы д у л ы б а ж з ы ғ ы т е н ə ж к і р е б 
: Ы С А У А Н   З Ұ М   . 7 

.ы д а н ы л а п ы л ы р а ғ ы ш й а ң о і р е т к и б у к з ұ м н ы й а д 
. І С Е Р Ө С   К І С Е   . 8 
І С Е Р Ө С   К І С Е   . 9 .н і ш ү р а л а м а т п а қ і р і н е м р е л е к л е т ө

* Құрылғының сыртқы көрінісі қораптың жəне осы нұсқамадағы бейнеден өзгеше 
   болуы мүмкін. 

 б 
К І Ш Ə Ж   . 0 1 .н і ш ү у а т қ а с к е д и ж -с і м е ж н е п с і н ө к ө к 

. І С Е Р Ө С   Ы Н Ы Ш     Ы Л А М Л А Н И Ж   . 1 1 

Назар Аударыңыз: 
1. Тоңазытқышты желіге қосу алдында  желі параметрлерін тексеріңіз.
2. Құрылғыға жерлендірілген бұрандасы бар жерлендірілген сымын қосыңыз.
3.Құрылғы сумен қатынасуын болдырмаңыз. 
4. Құрылғының жанында жанғыш материалдарды (мысалы, бояу) пайдаланбаңыз
5.Тоңазытқыштың ішінде бензин, газға сиретудің, алкоголь, сондай-жанғыш 
   материалдарды сақтамаңыз.
6. Құрылғының жанында газдың ағуын болдырмаңыз.
7. Балаларға тоңазытқыштың есігін тартуға жол бермеңіз
8. Егер сіз Тоңазытқыштың ашасын желіден өшірсеңіз, қайта қосқан кезде, 
    компрессорды бұзып алмау үшін 3-5 минут күтіңіз.
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УРАҚСАБ
АДНЫДЛА РАНАДЛОҚ ЫТШЫҚТЫЗАҢОТ 

ТАТСОМРЕТ 

УТІБІЖ  

УУЖ

Орнату

   

,непкеребүш қағрұқ,қасмұж ніреттеб ықтрыС .зыңыуж ытпықұ ытшықтызаңоТ.1 
.зіңітрүс немакбуг есемен керебүш уалус , қасмұж – ніреттеб ікші ла    

.зыңысоқ ағактезор ыдрыйа ,пырыдлақ қыша ткісЕ .2 
 

 ақшықтызаңот ад зыңыбаж іткісЕ .зыңытанро еніежерəд 7 ыттатсомреТ .3
.ыдасаб уарық нітеб ңытшықтадзұМ .зіңіреб егуетсі сымұж туним 02-51    

:раттаз шығуЖ  ,раттаз уалазат шығналу енəж шығнатұт нішү ууЖ 
 ідретшіктіре қылакинагро нем раттаз сіліпрүт ,ектөщ неп шығрық ллатем

.зыңабнадлоқ ағуалазат
 :реттеб ықтрыС  қасмұж нійек надос ,зыңыуж немус ыдныбас,ылыЖ

.зіңітрүс қағрұқ енəж нағналус адус азат , немакбуг есемен керебүш
 :шығрыдналуБ )уліріднөС( FFO нысақтұт ңыттатсомрет нішү утібіЖ

 натшығрыдналуб нептаз рықшұ ,зіңептедзет ідутібіЖ .зыңытанро енісежерəд 
.зысйадмықаз ытшығрыдналуб зіС – зыңамрық ыдуарық

:імілөб шықтызаңоТ ,ылыж )б.т.ж релерөс( ідреткешлөб ыламланиЖ
 ікші ңытшықтызаңоТ.зіңітрүс қағрұқ енəж зыңыйаш,зыңыууж адус ыдныбас

 )ағус ртил 1 нысадос қысақ неклү 3( немісіднітіре адос  қытсы ніреттеб
 ,немакбуг есемен керебүш қасмұж ңос надос ,немус ыдныбас ылыж есемен

.зіңітрүс қағрұқ енəж нағналус адус азат
 :РЕТКЕМЛІ ІТТИНГАМ .зыңууж немус ыдныбас ылыЖ

 :адныңос ууЖ

Орнату
Тоңазытқышты жылу көздерінің қасына жəне ылғалды жерлерге орнатпаңыз.
Жан-жақтарынан, есік толығымен ашылатындай жəне тоңазытқышқа
жақындай алатындай жеткілікті саңылаулыр қалдырыңыз.
Тоңазытқыш салатын техника емес,оны қуыс жерлерге орнатпаңыз.
Тегістеу 
Тоңазытқыш тегіс тұрақты жерде тұру тиіс. Бұл тоңазытқыштың екі тегістеу 
қаптамасы бар, əрбір алдыңғы бұрышында біреуден. Бұрышты көтеру 
үшін -солға бұраңыз, төмендету үшін -оңға. Қажет болса, аралық қабатты 
артқы бұрыштарына пайдаланыңыз.
- Егер  Сіз қаласаңыз, тоңазытқыштың есігі өз бетімен жабылады. Ол үшін 
  тоңазытқыштың бет жағын, артқы жағымен салыстырғанда  кішкене 
  жоғарырақ орнатыңыз. Бірақ алдыңғы мен артқы бұрыштары бір-бірімен 
  тегістендіруі қажет. 
- Егер тоңазытқыш есігі өз бетімен жабылмасын десеңіз, онда тоңазытқыш 
  бұрыштары өзарасында тең болуы тиіс.

Ескерту: Барлық орауыш материалын алып 
тастаңыз. Егер бекіту таспасы тоңазытқыш бетінде 
іздерді қалдырса, ластанған бетіне таспаның 
жабысқақ  изопропильді спирті бар жағымен тиіп 
кетіңіз. Еріткіштерді? тазартқыштарды жəне 
абразивті заттарды қолданбаңыз. 

 анырадныро зө )б.т.ж релерөс( ідреткешлөб ыламланиЖ
.зыңытанро егежерəд сіит ыттатсомрет енəж зыңылас

 татсомрет арутарепмет ігедніші шықтызаңоТ
.ыдалырақсаб немралығрыдноқ

 қыднас немысақтұт ңыттатсомреТ
 ,аслытанро ырағож мылрұғен іглеб

мылрұғос арутарепмет ігедніші шықтызаңот
есемен уадныйад зет ыдзұМ .ыдалоб немөт 

 уатқас атшықтадзұм ытқадзұмлаб 
.зыңытанро еднісежерəд 7 ыттасомрет нішү

 қылара реліглеб қыднас нысақтұт татсомреТ
.ыдалоб ағутанро едежерəд

.зыңытанро енісежерəд )уліріднөС( FFO нысақтұт ңыттатсомреТ
.зыңырағыш іткілүт-қыза ныталызұб зет енəж нағлытызаңот натшықтызаңоТ

.ыдала ыттағас ешенріб еттедə,утібіЖ.зіңірескет нінеке аднынро ысауан уС
 қыша іткісе ,пырағыш іткілүт-қыза қылраб натшықтызаңот нішү утібіж зеТ
 натшығрыдналуб нептаз рықшұ ,зіңептедзет ідутібіЖ .зыңыйоқ пырыдлақ

 аннағлатқяа утібіЖ .зысйадмақаз ытшығрыдналуб зіС – зыңамрық ыдуарық
.зыңыратйақ анынро ыттатсомрет ед зіңігөт надауан шығаниж ус ыдус нійек

 :ЗЫҢЫРАДУА РАЗАН  ,зіңесрішө пырыус надактезор ытшықтызаңот зіС регЕ
,зіңітүк туним 5-3еднегед  мек адныдла усоқ ытшықтызаңот                                      

.нішү ыуамлызұб ңыдроссерпмок                                      
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Əртүрлі кездерде, не істеу керек...

 

 

 

Сақтық шаралары 
Жазатайым оқиғалардан сақ болу  үшін, осы нұсқаманы мұқият оқып шығуыңызды өтінеміз. 
Нұсқаманы оқыған соң оны тастамаңыз, келесі реттерге сақтап қойыңыз, жəне басқа  
пайдаланушылар үшін сақтаңыз.

Абай болыңыз

Абай болыңыз

Денсаулық жəне өмір үшін 
қауіпті.

Назар Аударыңыз

Жарақат алу қаупі бар. 
Мүлік зақымдануы мүмкін. 

Бір ток көзіне бірден бірнеше құрылғыны 
қоспаңыз.
- Бұл нұсқауды сақтамауы, желілік бітелуіне 
  немесе өрт жануына əкелуі мүмкін. 

Тоңазытқыштың артқы панелі мен розетка 
аралығын сақтаңыз 
- Егер штепсель айыры зақымданған болса, ол 
  өрт жануына əкелуі мүмкін. 

Суды тоңазытқыш бетіне немесе ішінде төкпеңіз 
- Себебі ол электр ток соққысына немесе өрт 
  жануына əкелуі мүмкін 

Суды тоңазытқыш ішінде шашыратпаңыз 
- Өрт жану қауіп қатері бар 

Қуат сымын майыстырмаңыз, жəне үстіне ауыр 
затты қоймаңыз
- Өрт шығу қаупі бар. Егер қуат сымы 
  зақымданған болса дереу сервис орталығына 
  немесе өндірушіге хабарласыңыз. 

Ешқашан да сулы қолыңызбен жүйелік сымға 
немесе ток көзіне тимеңіз.
- Бұл нұсқауды сақтамасаңыз,электр тогын 
  қабылдау қаупі бар.

Тоңазытқыштың үстіне сұйық құйылған ыдысты 
қоймаңыз.
- Егер су тоңазытқыштың электр элементтеріне 
  тисе электр тогын қабылдау,тұтану жəне 
  жарақат алу қаупі бар.

Тоңазытқышты ылғалды  немесе дымқыл еденде 
орналастрмаңыз. 
- Себебі ылғалды жерлерде электрооқшаулану 
  бұзылады,сөйтіп электр тогын қабылдау қаупі 
  орын алады.

Тоңазытқышта тек азық-түлікті сақтаңыз
- медициналық, жанғыш заттарды , жəне тағы 
  басқа заттарды сақтауға болмайды

Тоңазытқышты өз бетімен жөңдемеңіз немесе  
құралдарын өз бетімен  құрастырмаңыз.
- Себебі Сіз құрылғыны зақымдауыңыз,тіпті 
  өзіңізді жарақаттауыңыз мүмкін.

Ішкі жарық шамын ауыстырған кезде, желілік сым 
айырын розеткадан шығарыңз. 
- Себебі тоқ соғу қауіпі бар
- Желілік сымын жəне басқа жөндеу жұмыстарын 
  тек білікті маман жүргізу керек, себебі ол 
  пайдаланушының өмірін қауіпке ұшыратады. 

Жерге қосу Қосу алдында аспаптың 
жерленгеніне көз жеткізіңіз.
- Жерге қосылмаған аспап электр тоқтың жəне 
  қысқа тұйықталуының себебі болуы мүмкін.

Егер сіз тоңазытқышты қоқысқа шығарайын 
десеңіз, алдын-ала есіктерін жəне төсемдерін 
шешіп тастаңыз.
- Бұл балалар қауіпсіздігі үшін маңызды
  Желдеткіш тесіктерін өнімдермен жаппаңыз. 

Мұздату барысын тездету үшін, өндіруші 
ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды 
пайдаланбаңыз. 

Тоңазытқыштың ішінде өндіруші ұсынғаннан 
басқа кез келген электр құрылғыларын, 
пайдалануға болмайды. 

Осы аспапты балаларға жəне  физикалық жəне 
ақыл-ой мүмкіндігі шектеулі адамдарға, басқа 
адамдардың бақылауысыз пайдалануға 
болмайды. 

Балаларға  тоңазытқышпен ойнауға рұқсат 
бермеңіз.

1.Тоңазытқыш ұзақ уақыт бойы пайдалынбаса
     ■Тоңазытқышты қоректенуден өшіріңіз
     ■Тоңазытқышты жібітіп жəне жуып, есіктерді 2-3 сағатқа ашып қойыңыз.

2. Көшу кезінде
     ■Жиналмалы бұйымдарын(сөрелер ж.т.б) тоңазытқыштың ішінде бекітіңіз 
        немесе оларды бөлек ораңыз. 
     ■Компрессор зақымданбау үшін  тоңазытқышты тік тасымалдаңыз.

Тоңазытқыш жұмыс істемейді
Тексеріңіз:   
     ■Айыр розеткаға қойылған жəне қоректенудің электрлік сипаттамасы 
тоңазытқыштың сипаттамасына сəйкес келе ме.
     ■Қоректену сымжелі зақымданған емес пе.

Тоңазытқыш беті əдеттегіден жылы:
  Мүмкін Сіз тоңазытқыш есігін жиі-жиі аша бересіз 
  Мүмкін желдету ойықтары бөгетілген
  Мүмкін тоңазытқыш ішіне ыстық тағамдар қойылған 
  Мүмкін бүйір панелі мен қабырға аралығы сақталынбай тұр 

■
■
■
■

■
■
■

Жұмыс жасап жатқан кезде тоңазытқыш артық шу шығарады:
тоңазытқыш тегіс жəне тұрақты бетте  орнатылғанын анықтаңыз 
тоңазытқыш артында артық заттар жоқ екенін анықтаңыз 
мүмкін дірілдейтін дыбыс, тоңазытқыштың ішіндегі ыдыстан шығар? Ыдысты 
тұрақты қалпына қойыңыз. 

Тоңазытқышыңыздың жұмыс істемеу себептері оңай 
шешілуі мүмкін, сондықтан қызмет орталығын 
шақыруынан бұрын келесіні тексеріңіз:



Назар Аударыңыз

Ескерту! 

Назар Аударыңыз
            

Жұмысты  бастау 

MC52

Тоңазытқыштын ішін азық-түлікпен тым 
толтырмаңыз
- Есіктерін ашқан кезде, ішінен құлап түсетін 
  өнімдер сіздің  денсаулығыңызға зиян келтіруі 
  мүмкін. 

Тоңазытқыш камерасында шыны бөтелкелерді 
сақтамаңыз.
- Ол электр соққысына əкелуі мүмкін немесе 
  өрт шығуына мүмкіндік жасайды. 

Егер розетка қабырғаға мықты бекітілген жоқ 
болса, штепсель айырын сондай розеткіге 
қоспаңыз 
- Бұл электр тоғының соғуына немесе өрт 
  жануына əкелуі мүмкін

Ешқашан желі шаңышқысын сымынан тартып 
шығармаңыз.
- Сіз сымдардың біреуін зақымдап алып , қысқа 
  тұйықталу болу қаупі туындайды. 

Тоңазытқыштың үстіне ешқандай заттарды 
қоймаңыз.
- Сіз есіктерін ашқан/жапқан кезде құлап  
  түскен заттар сізді жарақаттау мүмкін.  

Тоңазытқыштың ішінде дəрі-дəрмектерді, 
химиялық заттарды жəне басқа термосезімтал 
материалдарды сақтауға болмайды. 
- Қатаң температуралық бақылауын талап ететін 
  заттар, тоңазытқышта сақтауға болмайды. 

Балаларға тоңазытқыш есіктеріне асылуға 
рұқсат бермеңіз.

Мұздатқышта сақталған өнімдерді дымқыл 
қолыңызбен ұстамаңыз,
- Үсік қаупі бар

 Жерге тұйықталған розетканы қолдану:
Егер  Сіз жерге тұйықталған розетканы пайдалансаңыз, онда құрылғыны жеке жерге қосу қажеті жоқ. 

Жерге тұйықталмаған розетканы қолдану:
Жерге тұйықталу сымын болат тіліміне қосып, жер астына  25 см тереңдікке жерлеңіз. 

Штепсель айырынң істіктерін тазалықта ұстаңыз. 
- Себебі өрт қаупі бар 

Тоңазытқыш астына қолыңызды немесе 
аяғыңызды  қоюға болмайды 
- Тоңазытқыш астында өткір дөрекі  жиектері 
  мен бөлшектері арқылы жарақат алуыңыз 
  мүмкін.

Штепсель айырын розеткадан шығарған соң, 
оны  қайта  қосу алдында 5 минут күте түрыңыз. 
- Тоңазытқыш жұмысындағы шалыстар 
  материалдық зиян келтіру  мүмкін. 

Егер сіз тоңазытқышты көп уақыт 
пайдаланбасаңыз, азық-түлікті шығарып оны 
желіден ажыратыңыз. 
- Электр қуатында  кейбір кемшіліктер болса, 
  азық-түлік бұзылуы мүмкін немесе басқа 
  жағдайлар болып қалу мүмкін (қысқа тұйықталу, 
  өрт жəне  т.б)

Балаларға  тоңазытқыштың меңгеру панелімен 
ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Балаларға  тоңазытқышпен ойнауға рұқсат 
  бермеңіз 
- Басқару панелін бөлшектемеңіз 
- Тоңазытқыштың жөндеу жəне реттеу 
  жұмыстарын тек білікті маман жүргізу керек. 
  Өз бетіме жөндеу, пайдаланушы өмірі үшін 
  қауіпті. 
- Мұздату камерасынан жаңа ғана шығарылған 
  өнімдерді бірден пайдаланбаңыз, үсік алу 
  қауіпі бар. 

Тоңазытқышта пайдалынған хладагент, жəне 
оқшаулағыш материалының құрамындағы заттар 
ерекше қолдану ережелерін талап етеді. 
Тоңазытқышты орнату алдында, артқы 
панелінен шығып тұрған түтіктер зақымдалған 
жоқ екенін көз жеткізіңіз. 

Бұл құрылғы тек  үй шаруасында пайдалану үшін арналған.  Осы өнімнің барлық ерекшеліктерін 
барынша пайдалану үшін нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Келешекте пайдалану  үшін осы 
нұсқаулыты сақтап қойыңыз.

1. Қоршаған ортаны қорғау
    Тоңазытқыштың ыдысы мен тоғанағы қайта пайдалану үшін өнделеді. Қораптан арнайы белгіні 
    қараңыз. Жергілікті утилизация ережелерін сақтаңыз.   

    Орауыш (таспа, пакеттер, полистирол) балалар үшін зиян келтіруі мүмкін. Орауыш 
    материалдарын балалардан аулақ сақтаңыз.

2. Электронды мен электрлі құрылғылардың утилизациясы
    Бұйымдағы, оның құрама бөліктеріндегі жəне орамасындағы белгішенің болуы оның тұрмыстық 
    қалдық ретінде жарамайтынын көрсетеді. 
    Арнайы электронды жəне электрлі бұйымдарды қайта өңдеу жерлеріне утилизация 
    жасауыңызды өтінеміз. 
    Еуропалық Одақ пен басқа да еуропалық елдерде жұмыс уақыты біткен электронды жəне 
    электрлі бұйымдарды арнайы топтастырып жинау көзделген. Бұл арқылы Сіз қоршаған орта мен 
    адам денсаулығына төнетін потенциалды қауіптіліктің алдын аласыз. Материалдарды қайта 
    өңдеу табиғат ресурстарын үнемдеуге жол ашады.
    Құралды тастау алдында штепсель айырын розеткадан шығарыңыз, қуат сымын кесіп тастаңыз, 
    барлық есіктерін шешіңіз. ескі электронды жəне электрлі құрылғыларды тұрмыстық 
    қалдықтармен бірге орналастырмауыңызды сұранамыз. Утилизация бойынша толығырақ 
    мəліметті Сіз жергілікті офистен, утилизациямен айналысатын қызметте немесе сатып алған 
    дүкеніңізден біле аласыз

3. Маңызды ақпарат
1. Құрылғыны орау алдында, оны олқылықтар мен ақаулықтарға тексереді. Алайда, пайдалану  
    алдында тоңазытқышты тексеріп шығыңыз, есіктері тығыз жабылатын екенін анық болыңыз. 
    Өнімге талаптарыңыз болса, 24-сағаттың ішінде сатып алған дукенге оны білдіріңіз. 
2. Хладагент айналу жүйесі тиімді жұмыс атқару үшін, тоңазытқышты қосу алдында  2 сағат күте 
    түрыңыз. 
3. Орнату мен электр қосылыстары тек  білікті маманмен жүргізілуі тиіс.
4. Пайдаланар алдында тоңазытқышты жуып алыңыз. 
5. Құрылғының құрамында хлор мен фтор заттары жоқ (салқындату үшін R-600 немесе R-134a 
    хладагенті пайдаланылады) Сіздің тоңазытқышыңызда қандай хладагент пайдаланылатынын 
    маркалы таңбасын тексеріңіз. Берілген тұрмыстық электроқұрылғы құрамында тұрақты 
    мөлшердегі озонға қауіпсіз (изобутан), тез жанғыш табиғи газ бар, ал газ жасауыш ретінде - 
    циклопентан қолданылады. Транспортттау мен орнату кезінде мұздату тізбегінде ешқандай 
    зақымдаулар болмауын қадағалау керек.
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Құрылғыны қате орнатқанынан немесе бұрыс пайдаланғаннан қайғылы оқиғадан сақ болу үшін, 
өтінеміз берілген нұсқаулықтарды орнату алдында мұқият оқып шығыңыз. Егер түсініксіз бір 
жағдайлар болса  кеңес алу үшін Сервис Орталығына хабарласыңыз.

Орнату  
- Берілген құрылғы ауыр. Оны абайлап жылжытыңыз. 
- Құрылғының сыртқы  көрінісіне немесе құрылысына  өзгерістер жасауға  болмайды. 
- Құрылғыны  оның қуат сымына орналастырмаңыз. Егер  қуат сымы зақымданған болса оны тек 
  білікті маман ауыстыруы  тиіс. 
- Орнату мен электр қосылыстары тек  білікті маманмен жүргізілуі тиіс.
- Тоңазытқыштың артқы панелі қызуы мүмкін. Тоңазытқыштың артқы панелі қабырғаға қарай 
  орнатыңыз. Алайда, артқы панелі мен қабырға аралығын, оңтайлы желдету үшін, сақтаңыз. 
- Хладагент айналу жүйесі тиімді жұмыс атқару үшін, тоңазытқышты қосу алдында  2 сағат күте 
  түрыңыз. 

Балалар  қауіпсіздігі  
1. Осы аспапты балаларға жəне  физикалық жəне ақыл-ой мүмкіндігі шектеулі адамдарға, басқа 
    адамдардың бақылаусыз пайдалануға болмайды. Балалрға тоңазытқышты басқа адамдардың 
    бақылауысыз пайдалануға немесе тазалауға болмайды.
2. Балаларға  тоңазытқышпен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Пайдалану  кезінде   
Берілген құралды тек  үй шаруасында  пайдалануға рұқсат: азық-түліктерді сақтау үшін. 
Мұздату камерасына газдалған минералды сусындарды салмаңыз. Жаңа ғана мұздату 
камерасынан шығарылған өнімдерді бірден қолданбаңыз, себебі үсік тиюі мүмкін. 
Үсіктен сақ болу үшін, мұздатылған өнімдерді суық қолмен ұстамаңыз. 

Егер  Сіз  тоңазытқышты   көп  уақыт  пайдаланбасаңыз : 
1. Барлық өнімдерді ішінен шығарып тастаңыз 
2. Штепсель айырын розеткіден шығарыңыз 
3. Тоңазытқышты жуып, құрғақ шүберекпен сүртіп қойыңыз 
4. Жаман иістер болмау үшін, есіктерін ашық тастап қойыңыз.

Назар  Аударыңыз : 
Еріту барысын тездету үшін, өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды 
пайдаланбаңыз. 
Сервистік қызмет көрсету
Бұл құрылғының барлық жөндеу қызметтерін тек  білікті  маман жасау  тиіс. Тек  фирмалы қосалқы 
бөлшектерін қолдану керек. Жазатайым оқиғалардан аман болу  үшін өз бетімен жөндеу 
жұмыстарын өткізбеңіз.

Ескерту :
Электронды мен электрлі құрылғылардың утилизациясы.
Тоңазытқышты өшіріңіз. Штепсель айырын розеткіден шығарыңыз. Қуат сымын кесіп тастаңыз. 
Тоңазытқыш есіктерін шешіп тастаңыз. Құрылғыны тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз.  

Назар  Аударыңыз : 
Тоңазытқыш утилизациясы ЕО Директивасына 2002/96/ЕС сəйкес жасалуы тиіс (электронды 
жабдықтарды утилизациялау, 12 бетті қараңыз)
Берілген тұрмыстық электроқұрылғы құрамында тұрақты мөлшердегі R-600a хладагенті жəне, тез 
жанғыш табиғи газ бар.
Бұл нұсқаулықты  мұқият оқып шығыңыз, жəне келешекті пайдалануға сақтаңыз. 

Назар  Аударыңыз ! 
Тоңазытқыштың желдету жүйесін қамтамасыз ету  үшін, оны дұрыс орнатыңыз. 
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Қауіпсіздік  ережелері  
Тоңазытқышты, қолжетімді розеткасы  бар жерінде орналастырыңыз. 
Егер Қуат сымы  зақымданған болса, оны  өндіруші, сервис  орталығы немесе білікті  маман 
ауыстыру қажет.
Желдету ойықтарын бөгемеңіз.
Еріту барысын тездету үшін, өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғыларды 
пайдаланбаңыз. 
Хладагент пішінін бұзып алмаңыз. 
Жергілікті утилизация ережелеріне сəйкес  құрылғыны утилизациялаңыз. 

Ескерту : 
Ішкі температурасы орнатылған жерден , қоршаған температурасынан жəне есік ашылу
 жиілігінен тəуелді. Осы ерекшеліктерді еске алып лайықты температура деңгейін 
орнатыңыз. 

Қоршаған орта температурасы
Климаттық клас Белгі

Қалыптан төмен

Қалыпты
Субтропикалық
Тропикалық

МинималдыМаксималды
23NS 0 01 C 0  C 
23N 0 61 C 0 C
83TS 0 81 C 0 C
34T 0 81 C 0 C

Ескерту : 
Ішкі температурасы орнатылған жерден , қоршаған температурасынан жəне есік ашылу 
жиілігінен тəуелді. Осы ерекшеліктерді еске алып лайықты температура деңгейін 
орнатыңыз. 

Климаттық  клас  
Құрылғының климаттық класы оның паспортты кестесінде лайықты белгімен анықталады. 

Электронды  мен  электрлі  құрылғылардың  утилизациясы
Бұйымдағы, оның құрама бөліктеріндегі жəне орамасындағы белгішенің болуы 
оның тұрмыстық қалдық ретінде жарамайтынын көрсетеді. 
Арнайы электронды жəне электрлі бұйымдарды қайта өңдеу жерлеріне 
утилизация жасауыңызды өтінеміз. 
Еуропалық Одақ пен басқа да еуропалық елдерде жұмыс уақыты біткен 
электронды жəне электрлі бұйымдарды арнайы топтастырып жинау көзделген. 
Бұл арқылы Сіз қоршаған орта мен адам денсаулығына төнетін потенциалды 
қауіптіліктің алдын аласыз. Материалдарды қайта өңдеу табиғат ресурстарын 
үнемдеуге жол ашады.
Сондықтан ескі электронды жəне электрлі құрылғыларды тұрмыстық 
қалдықтармен бірге орналастырмауыңызды сұранамыз. Утилизация бойынша 
толығырақ  мəліметті Сіз жергілікті офистен, утилизациямен айналысатын 
қызметте немесе сатып алған дүкеніңізден біле аласыз.

Сақтық  шаралары

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫН САҚТАУ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ  (ТЕК R-600a ҮЛГІСІ)

Берілген құрылғыда изобутанның, тоңазыту агентінің (R600a), табиғи газдың біршама  мөлшері бар, ол қоршаған
ортамен жоғары үйлесілімділікте, алайда, ол жеңіл тұтанады. Құрылғыны тасымалдау жəне орнату кезінде
салқындату жүйесінің бірде –бір бөлшегінің зақымданбауы үшін, аса сақтық сақтау қажет. Түтіктерден 
салқындатқыш ағының шығарылуы тұтануға  əкелуі немесе көздің зақымдануына себеп болуы мүмкін. Ағуды 
анықтаған жағдайда, кез келген ашық от көзінен немесе ықтимал тұтану көздерінен  аулақ ұстаңыз жəне құрылғы 
орналасқан үй-жайды бірнеше минут желдетіңіз.
Салқындату жүйесінде ағу туындаған жағдайда, тұтанғыш газ-ауа қоспасының түзілуін болдырмау  үшін,  
құрылғыны орналастыратын үй-жайдың  көлемі  пайдаланылған салқындатқыштың мөлшеріне  байланысты  болады.
Үй-жайдың көлемі құрылғының ішінде болатын  əрбір R600a салқындатқышының 8 г үшін 1м3 көлемде болуы тиіс.
Мөлшері құрылғының ішіндегі  айырым тақтайшасында көрсетілген.
Қандай да бір ақаулық белгісі бар құрылғыны ешқашан іске қоспаңыз. Күдік туындаған жағдайда өз 
дилеріңізден кеңес алыңыз.
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ЕСІКТІ  ҚАЙТА ІЛУУ
(FR-051AR/FR-081AR/FR-132AR/FR-063R/FR-093R/FR-146R)

Тоңазытқышты құрастырғанда, оның топсалары есітің оң 
жағына ілген. Егер Сіз есіктің ашу бағытын өзгерткіңіз келсе, 
төменде келтiрiлген нұсқауларды ескеріңіз.

•  Тоңазытқышты қоректену желісінен өшіріңіз.
1.Тоңазытқыш корпусының жоғарғы 
   оң жақ бұрышында топсаның 
   қақпақтарын шешіңіз.
2.Тоңазытқыш корпусының үстінен 
   бұралып тұрған бұрандаларды 
   (8мм бұрағышты қолданып) бұрап 
   алыңыз. Бұл бұрандаларды келесі 
   қолдану үшін сақтап қойыңыз
3.Топсаны жоғары бағытқа қарай 
   көтеріп қойыңыз, бұранданы 
   босату үшін.
4.Есікті көтеріп тұрып,оны уырып 
   алыңыз, есікті тырнап қалмау үшін 
   оны жұмсақ жерге салыңыз.

5.Суретте көрсетілгендей, жоғарғы 
   сол жақтағы бітеуіштерді суырып 
   алыңыз да, олармен оң жақтағы 
   тесіктерді бітеңіз.Бітеуіштер 
   берік бекітілгеніне көз 
   жеткізіңіз.

6.Тоңазытқышты бүйіріне салыңыз. 
   Топсаны тоңазытқыштың негізінде 
   ұстап тұрған,екі бұранданы бұрап 
   алыңыз.Бұрандалар мен 
   тығыршықты кейін колдану үшін 
   сақтап қойыңыз.

7.Алдында шешілген болттарды
   (6 пункт) қолданып,топсаны 
   негізіне сол жақтан бұрап 
   қойыңыз.

   Ескерту: бұрандаларды қатты 
   бұрап қоймаңыз. 

8.Тоңазытқышты көтеріңіз..
9.Есікті іліп қойыңыз,бұрандалар 
   топсаның негізіне дұрыс кіргенін 
   қадағалаңыз.Тығыршықтар 
   орнында екеніне көз жеткізіңіз. 

10.Есікті жабыңыз, сол жаққа 
   алдында бұрап алынған (2 пунктті
   қараңыз) бұрандананы қолданып
   топсаны бұрап қойыңыз.есік пен
   тоңазытқыштың деңгейі бірдей 
   болмағанша,бұрандаларды 
   созбай тұрыңыз.

11.Топсаның қақпақтарының 
   орының ауыстырыңыз.. 

12.Қажетті құрал-саймандар: 
   - бұрағыш саптамалары  8 жəне 
   10 мм
   - Қалақ немесе жалпақ бұрағыш



иицатаулпскэ оп овтсдовокуР
КИНЬЛИДОЛОХ

Тоңазытқышты пайдалану алдында, пайдалану нұсқаулығын мұқият 
оқыңыз. 
Тоңазытқыштың жұмыс барысында су жинау науасын алып тастаңыз. 
Су жинау науасын алып тастағаныңыз, тоңазытқыш өнімділігін тездетеді, 
осылайша электр қуатқа шығыстарын азайтады.
Газ жасауыш: Циклопентан.

 

Тоңазытқыш корпусы 

FR-051AR
FR-052AIXR
FR-063R

FR-081AR
FR-082AIXR
FR-093R

цГ05
A5.0

рг32,a006-R
натнеполкиЦ

 
16.00 кг
17.00 кг

18.00 кг
21.00 кг

-240B022CA-240B022CA
цГ05
A5.0

рг82,a006-R
натнеполкиЦ

 TT

Кернеу
Жиілік
Ток күші
Хладагент
Газ жасауыш
Климаттық категория
Таза салмағы
Брутто салмағы
Мөлшері (ені*тереңдігі*биіктігі)
Қорапта мөлшері (ені*тереңдігі*биіктігі)
Қуат тұтыну класы A+ A+ 

440*452*511 мм
460*490*540 мм 460*490*760 мм

440*452*726 мм

FR-132AR
FR-146R

25.00 кг
26.00 кг

-240B022CA
цГ05
A5.0

рг23,a006-R
натнеполкиЦ

 T

- 
514*565*890 мм
480*531*858 мм

Салқындату жүйесінің жұмыс істеу барысында, тоңазытқыштың алдыңғы 
мен бүйір жақтары қызуы мүмкін. 
Бұл олқылық болып саналмайды. 
Тоңазытқыш жақтары қызу себептері, салқындату жүйесінің 
орналасқанына байланысты. 
Бұл технология тоңазытқыш температурасын əсер етпейді. 

* Құрылғының жетілдіру мақсатында, техникалық сипаттамалары жəне 
  дизайны алдын-ала  ескертусіз өзгеруі мүмкін

Егер қуат сымы зақымданған болса, жазатайым оқиғалардан сақ болу 
үшін оны өндіруші, сервис орталығы немесе білікті маман ауыстыру  тиіс. 

[FR-051AR/FR-063R]
[FR-081AR/FR-093R]
[FR-132AR/FR-146R]

[FR-052AIXR]
[FR-082AIXR]
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